
 

  به نام خدا
   كتابي كاربردها و هاي ژگيو

ـ كن نيتمر راي سوال 10ي  مجموعه كي مطالعه، نوبت هر آغاز در ديتوان مي ديا كرده مطالعه را ها درس قبالً اگر ـ ا. دي  10 ني

  .كرد خواهد آشكار را ي شما مطالعه ريمس نما قطب همچون ها يسوال

ـ ن هـا  قسمت كدام در كه دهد مي نشان شما به و است مبحث كي ازي ا نمونهي سوال 10ي  مجموعه هر  و مطالعـه  بـه  ازي

ـ اول تصور خالف بر و استي كاف تان تسلط ها قسمت كدام در كند مي مشخص گريدي سو از و ديدار تر شيب نيتمر  آن هي

  .ديا نكرده فراموش را مباحث

 آگـاه  خـود  تسـلط  زانيم از و ديكن نيتمر ديا آموخته را چه آن تا ديبرو ها مجموعه نيا سراغ به ديتوان مي هم انيپا در

ـ كن نيتمر مطالعه، نوبت هر آغاز در ديتوان مي هم را ها يسوال 10ي  مجموعه پس. ديشو ـ توان مـي  هـم  و دي ـ پا در دي  اني

 مجموعه هر اگر.  داشت خواهد ي متفاوت جهينت دو انيپا اي آغاز در هاي سوال 10 نيتمر البته ديكن نيتمر ي خود مطالعه

 و داد خواهـد  نشـان  شما به را مطالعه ريمس و راه و داشت خواهدي صيي تشخ جنبه مجموعه آن ديكن نيتمر آغاز در را

ـ ا.  ديكني ابيارز را تان تسلط زانيم و خودتان كار ديتوان مي ديكن نيتمر تان مطالعه انيپا در اگر  هـم  هـا  مجموعـه  ني

ي ريگ اندازه مبحث هر در را شما دانش زانيم و شما ركورد توانند مي مه و باشند مطالعه ابيريمس و نما قطب توانند مي

  . كنند

  هستند؟ كاربرد دوي دارا ها مجموعه نيا چرا چرا؟

 ازي ا نمونـه ي سـوال  10ي هـا  مجموعه نيا. دارد ارتباط كتاب نيي تدو نحوه بهي سوال 10ي ها ي مجموعه گانه دوي ژگيو

ـ دان مـي  و انـد  شـده  انتخاب نمونه سوال كي يآبي ها كتاب سوال 10 هر از ابيتقر و هستند كانوني آبي ها كتاب  كـه  دي

ي شيآزماي ها آزمون و كانوني ا برنامهي ها آزمون استانداردي ها تست وي سراسر كنكوري ها تست شاملي آبي ها كتاب

ي  كننـده ي ابيارز هم و ابي تجه هم توانند مي هستند خروار نمونهي مشت كدام هر كه ها مجموعه نيا نيبنابرا. هستند

ي راهگشـا ي سـوال  10ي هـا  مجموعـه  نيا ديباش نداشته اي ديباش داشته را كانوني آبي ها كتاب اگر شما. باشند شما كار

  . بود خواهند شماي ها آموختهي بند جمعي براي خوب اريمع و مطالعهي براي خوب

  .ديبگذار انيم در ما با را خودي دستاوردها لطفاً

  
  چي ظم قلمكا

  
  



 

 100ها، به ازاي هر  ي ده سؤالي در اين مجموعه. تست گنجانده شده است 100هاي آبي فيزيك تقريباً به ازاي هر تست كنكور  در كتاب

  .ه شده استئتست كتاب آبي، ده تست توسط هيئت مؤلفان انتخاب و ارا

 22از اين  .اند اهميت مباحث انتخاب و چيده شده و كنكور بندي ناسب با بودجهتي ده سؤالي است كه م مجموعه 22اين كتاب شامل 

  .ي رياضي است ي رشته ويژه) تست 30(مجموعه  3مشترك تجربي و رياضي  و شامل مباحث ) تست 190(مجموعه  19مجموعه، 

ه ازاي هر تست كنكور ي رياضي ب رشته كنيد در  طور كه مشاهده مي همان .در جدول زير سهم هر مجموعه در كتاب و كنكور آمده است

يك تست در حداقل از هر مجموعه در اغلب موارد اي كه  به گونه. ارائه شده است كتابتست در اين  12تست و براي تجربي  10تقريباً 

   .كنكور خواهد آمد

  مباحث مشترك تجربي و رياضي

  نام فصل
 10ي  تعداد مجموعه

  در اين كتاب سؤالي
تعداد تست در 

  اين كتاب
در  ستتتعداد 

  كنكور رياضي
در  تستتعداد 

  كنكور تجربي
  3  3  40  4  )به جز پرتابه( شناسي حركت

  3  4  40  4  ديناميك
  2  3  20  2  حركت نوساني

  2  2  20  2  هاي مكانيكي موج
  1  1  20  2  )جز دوپلر به( صوت

  1  2  20  2  هاي الكترومغناطيسي موج
  2  2  20  2  فيزيك اتمي و ليزر

  1  1  10  1  ساختار هسته
  15  18  190  19  جمع

  
  ي رياضي ي رشته مباحث ويژه

  نام مبحث
 10ي  تعداد مجموعه

  سؤالي در اين كتاب
تعداد تست در 

  اين كتاب
تعداد تست در 
  كنكور رياضي

  1  10  1  پرتابه
  1  10  1  ي دوپلر پديده

  1  10  1  فيزيك حالت جامد
  3  30  3  جمع

  
  
  هيأت مؤلفان




